Disciplinski zapisnik 2015-17
Tekmovalna sezona 2015/2016

Koper, 13.10.2015

Disciplinski sodnik MNZ Koper je na seji, ki je bila v torek, 13.10.2015 na podlagi 36. člena Disciplinskega
pravilnika NZS (v nadaljevanju: DP) sprejel sklepe kot sledi:

EPNL 2015/2016 5.krog 11.10.2015
Košana : Renče
Igralec ekipe Renče Deni VUGA reg.št. 59682 je bil izključen v 87.minuti. Ko je bil nad njim storjen prekršek je
reagiral nešportno saj je igralca, ki je storil nad njim prekršek močno brcnil v predel piščali. Na podlagi določil
9/2., 19. in 20. člena DP NZS in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig
NZS se igralcu VUGA Deniju reg.št. 59682 za očitane kršitve izreče kazen prepovedi nastopanja na 3/treh/
prvenstvenih tekmah.

Korte Avtoplus : Plama
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Korte AVTOPLUS – na tekmi so prejeli 6 rumenih kartonov se na
podlagi določil 9/1., 25/1., in 26., in v povezavi s 13.členom DP ekipi Korte Avtoplus izreče denarna kazen v
višini 60 / z besedo: šestdeset / EUR.

Komen : Jadran Pivovarna Mahnič
Igralec ekipe Komen GREGORIČ Kristjan reg.št. 13773 je bil izključen v 54.minuti, ko je prejel drugi rumeni
karton zaradi brezobzirne igre. Igralec se je ob odhodu iz igrišča obotavljal, ko ga je na to da mora zapustiti
ograjen prostor sodnik opozoril saj bo drugače primoran tekmo prekinil mu je igralec zabrusil »pa prekini, jebe
mi se – vrzi to piščalko stran«. Na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP NZS in ob upoštevanju Splošnih navodil
NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se igralcu GREGORIČ Kristjanu reg.št. 13773 izreče kazen
prepovedi nastopanja na 2/dveh/ prvenstvenih tekmah.
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Komen – na tekmi so prejeli 6 rumenih kartonov in rdeč karton se
na podlagi določil 9/1., 25/1., in 26., in v povezavi s 13.členom DP ekipi Komen izreče denarna kazen v višini
70 / z besedo: sedemdeset / EUR.

PRAVNI POUK
Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba v roku 3 dni od prejema zapisnika obravnave disciplinskega sodnika. Pritožba je pravočasna, če
je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno, po pošti in je vplačana pritožbena taksa v višini 100,00 EUR na TRR MNZ Koper:
si56 1010 0003 4741 127. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za pritožbe MNZ Koper. Pritožbo lahko vloži
kaznovani ali njegov klub.

Disciplinski sodnik
Srečko Zebec l.r.

